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                                                                 ร่วมกับ   
 
  

 

 
 
 

 
 

 

“การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” 
 

 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวันที่  20 – 26 พฤษภำคม 2564 จำกนักเรียน 
นักศึกษำ ที่มีอำยุ 15 - 25 ปี กระจำยทกุภูมิภำค ทั่วประเทศ รวมทัง้ส้ิน จ ำนวน 1,308 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศในสถำนศึกษำ                
กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอยำ่งโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยชือ่ฐำนข้อมลูตัวอยำ่งหลัก (Master Sample) ของ “นดิ้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมลูดว้ยวธีิกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพทโ์ดยก ำหนดคำ่ควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 
  จำกกำรส ำรวจเมือ่ถำมถึงควำมเส่ียงจำกกำรถูกคกุคำมทำงเพศในโรงเรียน หรือ ระหว่ำงกำรเดินทำงไป - กลับโรงเรียนของนกัเรียน พบวำ่ 
ร้อยละ 13.00 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียงเลย ร้อยละ 15.75 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมเส่ียง ร้อยละ 55.12 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีควำมเส่ียง และร้อยละ 16.13 
ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก  
 ด้ำนระดับควำมเส่ียงของสถำนทีใ่นโรงเรียน ดังต่อไปนี้  

1. ห้องน ้ำ พบว่ำ ร้อยละ 5.05 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง  ร้อยละ 23.24 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงน้อย  - น้อยท่ีสุด ร้อยละ 29.89 ระบุว่ำ                  
มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 41.82 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด   
 2. ห้องเก็บของที่อยู่ในบริเวณเปลี่ยว พบว่ำ ร้อยละ 3.59 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง ร้อยละ 15.75 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงน้อย  - น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 18.50 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 62.16 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด   
 3. ห้องเรียน พบว่ำ ร้อยละ 15.44 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง ร้อยละ 51.91 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงน้อย – น้อยท่ีสุด ร้อยละ 22.78 ระบุว่ำ               
มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 9.87 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด  
 4. ห้องที่ไม่ไดใ้ช้แตไ่ม่ปิดลอ็ค พบวำ่ ร้อยละ 4.67 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง ร้อยละ 21.94 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงนอ้ย - น้อยท่ีสุด ร้อยละ 25.15 
ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 48.24 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด  
 5. โรงยิม พบว่ำ ร้อยละ 14.45 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง ร้อยละ 46.33 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงน้อย - น้อยท่ีสุด ร้อยละ 23.55 ระบุว่ำ                 
มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 15.67 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด   
 6. บริเวณบันได พบว่ำ ร้อยละ 17.51 ระบุว่ำ ไม่มีควำมเส่ียง ร้อยละ 53.59 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงน้อย - น้อยท่ีสุด ร้อยละ 17.58 ระบุว่ำ      
มีควำมเส่ียงปานกลาง และร้อยละ 11.32 ระบุว่ำ มีควำมเส่ียงมาก - มากท่ีสุด  
 ส ำหรับ ส่ิงที่โรงเรียนควรปรับปรุง เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยจำกกำรคุกคำมทำงเพศ พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.24 ระบุว่ำ                      
ครูและบุคลำกรในโรงเรียนต้องคอยสอดส่องดูแลอย่ำงเคร่งครัด รองลงมำ ร้อยละ 33.56 ระบุว่ำ อบรมนัก เรียนให้รู้จักดูแลตัวเองและเพื่อน    
ให้ปลอดภัยจำกกำรคุกคำมทำงเพศ ร้อยละ 29.51 ระบุว่ำ อบรมบุคลำกรโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันกำรคุกคำมทำงเพศ ร้อยละ 25.61     
ระบุว่ำ ก ำหนดมำตรกำร กฎระเบียบ และบังคบัใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกนักำรคุกคำมทำงเพศ ร้อยละ 21.94 ระบุว่ำ ปรับปรุงอำคำรสถำนที่
และภูมิทัศน์ให้ปลอดภัยจำกกำรคุกคำมทำงเพศ และร้อยละ 11.01 ระบุว่ำ โรงเรียนปลอดภัยดีอยู่แลว้ 
  ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถงึวิธีกำรจัดกำรในโรงเรียนเมือ่เกิดเหตุกำรณ์กำรคุกคำมทำงเพศ ดังตอ่ไปนี้   
 1. กระบวนกำรสอบสวนและลงโทษ พบวำ่ ร้อยละ 5.73 ระบุว่ำ ไม่ดเีลย ร้อยละ 20.72 ระบุว่ำ ไม่คอ่ยด ีร้อยละ 49.39 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี  
ร้อยละ 23.09 ระบุว่ำ ดีมำก และร้อยละ 1.07 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  
 2. ควำมเป็นธรรมในกำรตัดสิน พบว่ำ ร้อยละ 5.81 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย ร้อยละ 19.80 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 49.01 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี 
ร้อยละ 24.46 ระบุว่ำ ดีมำก และร้อยละ 0.92 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 3. วิธีกำรลงโทษผู้กระท ำผิด พบว่ำ ร้อยละ 7.95 ระบวุ่ำ ไม่ดีเลย ร้อยละ 21.86 ระบวุ่ำ ไม่คอ่ยด ีร้อยละ 44.65 ระบวุ่ำ ค่อนข้ำงดี ร้อยละ 24.85 
ระบุว่ำ ดีมำก และร้อยละ 0.69 ระบวุ่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 4. กำรดูแลสภำพจิตใจผู้ถูกกระท ำ พบวำ่ ร้อยละ 10.48 ระบุว่ำ ไม่ดีเลย ร้อยละ 21.79 ระบุว่ำ ไม่ค่อยดี ร้อยละ 43.88 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงดี  
ร้อยละ 22.86 ระบุว่ำ ดีมำก และร้อยละ 0.99 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

วันอาทิตยท์ี่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ โทรศัพท์ 02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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เมื่อพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.79 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.07 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล     

และภำคกลำง ร้อยละ 18.50 มีภมูิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.49 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.15 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต้ ตัวอย่ำงร้อยละ 39.76 เป็นเพศชำย และร้อยละ 60.24 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำงร้อยละ 95.03 นับถอืศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.06 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.15 นับถอืศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ  และร้อยละ 0.76 
ไม่ระบุศำสนำ ตัวอย่ำงร้อยละ 99.85 สถำนภำพโสด และร้อยละ 0.15 สมรสแล้ว ตัวอย่ำงร้อยละ 90.14 ก ำลังศึกษำระดบัมัธยมศึกษำหรือเทยีบเทำ่ 
ร้อยละ 2.98 ก ำลังศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเทำ่ และร้อยละ 6.88 ก ำลังศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่  
 

1. ท่านคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงจากการถูกคกุคามทางเพศในโรงเรยีน หรือระหวา่งการเดินทางไป - กลับโรงเรียน หรือไม่ 

ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศในโรงเรยีน หรือ ระหว่างการเดินทางไป - กลับโรงเรียนของนกัเรียน ร้อยละ 
ไม่มีควำมเส่ียงเลย 13.00 
ไม่ค่อยมีควำมเส่ียง 15.75 
ค่อนข้างมีควำมเส่ียง 55.12 
มีควำมเส่ียงมาก 16.13 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคิดว่า สถานท่ีต่อไปนี้ในโรงเรียนมีความเสี่ยงในระดับใด ต่อการคุกคามทางเพศนักเรียน (0 = ไม่มีความเสี่ยง - 5 = เสี่ยงมากท่ีสุด) 

สถานท่ีในโรงเรียน 
ร้อยละ 

ไม่มี 
ความเสี่ยง 

มีความเสี่ยง 
น้อย - น้อยท่ีสุด 

มีความเสี่ยง
ปานกลาง 

มีความเสี่ยง
มาก - มากท่ีสุด 

รวม 

1. ห้องน ้ำ 5.05 23.24 29.89 41.82 100.00 
2. ห้องเก็บของที่อยูใ่นบริเวณเปลี่ยว 3.59 15.75 18.50 62.16 100.00 
3. ห้องเรียน 15.44 51.91 22.78 9.87 100.00 
4. ห้องที่ไม่ไดใ้ช้แตไ่ม่ปิดลอ็ค 4.67 21.94 25.15 48.24 100.00 
5. โรงยิม 14.45 46.33 23.55 15.67 100.00 
6. บริเวณบันได 17.51 53.59 17.58 11.32 100.00 

 
3. ท่านคิดว่าโรงเรียนควรปรับปรงุในเรื่องใด เพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

สิ่งท่ีโรงเรียนควรปรับปรุงเพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการคกุคามทางเพศ ร้อยละ 
ครูและบุคลำกรในโรงเรียนตอ้งคอยสอดส่องดูแลอย่ำงเคร่งครัด 36.24 
อบรมนักเรียนให้รู้จักดูแลตัวเองและเพื่อนให้ปลอดภยัจำกกำรคุกคำมทำงเพศ 33.56 
อบรมบุคลำกรโรงเรียนเกี่ยวกบัวธีิกำรป้องกันกำรคุกคำมทำงเพศ 29.51 
ก ำหนดมำตรกำร กฎระเบียบ และบังคบัใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกนักำรคุกคำมทำงเพศ 25.61 
ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และภูมิทัศน์ให้ปลอดภยัจำกกำรคุกคำมทำงเพศ 21.94 
โรงเรียนปลอดภัยดีอยู่แล้ว 11.01 

 
4. ท่านคิดว่า วิธีการจัดการในโรงเรียนของท่านเป็นอย่างไร เม่ือเกิดเหตุการณ์การคกุคามทางเพศ 

วิธีการจัดการ 
ร้อยละ 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/  
ไม่สนใจ 

ไม่ดีเลย ไม่ค่อยดี ค่อนข้างดี ดีมาก รวม 

1. กระบวนกำรสอบสวนและลงโทษ 1.07 5.73 20.72 49.39 23.09 100.00 
2. ควำมเป็นธรรมในกำรตัดสิน 0.92 5.81 19.80 49.01 24.46 100.00 
3. วิธีกำรลงโทษผู้กระท ำผิด 0.69 7.95 21.86 44.65 24.85 100.00 
4. กำรดูแลสภำพจิตใจผู้ถูกกระท ำ 0.99 10.48 21.79 43.88 22.86 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 115 8.79 
ปริมณฑลและภำคกลำง 341 26.07 
ภำคเหนือ 242 18.50 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 425 32.49 
ภำคใต้ 185 14.15 

รวม 1,308 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 520 39.76 
หญิง 788 60.24 

รวม 1,308 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 1,308 100.00 
26 – 35 ปี – – 
36 – 45 ปี – – 
46 – 59 ปี – – 
60 ปี ขึ้นไป – – 

รวม 1,308 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,243 95.03 
อิสลำม 40 3.06 
คริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถอืศำสนำใด ๆ  15 1.15 
ไม่ระบุ 10 0.76 

รวม 1,308 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 1,306 99.85 
สมรส 2 0.15 
หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ – – 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,308 100.00 
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ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ – – 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 1,179 90.14 

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 39 2.98 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 90 6.88 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ – – 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,308 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ – – 
พนักงำนเอกชน – – 

เจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ – – 
เกษตรกร/ประมง – – 
รับจ้ำงทั่วไป/ผู้ใช้แรงงำน – – 
พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน – – 
นักเรียน/นักศึกษำ 1,308 100.00 

พนักงำนองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,308 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได้ 1,308 100.00 
ไม่เกิน 10,000 บำท – – 
10,001 – 20,000 บำท – – 
20,001 – 30,000 บำท – – 

30,001 – 40,000 บำท – – 
40,001 บำทขึ้นไป – – 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,308 100.00 
 
 


